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 Sinds het begin (rond 2004) betrokken bij de
duurzaamheidsdiscussie:
 Duurzaamheid import (2004-2005-heden)

 Advies Europese Commissie (2008)

 Duurzaamheid pyrolyse-olie (2009-2013)

 Technical Assistance Duurzaamheid voor AgNL (2010-2013)

 Cascaderen in de houtsector (2013)

 Duurzaamheid biobased producten - Open Bio (2014-2016)
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Ontwikkeling duurzaamheidsdiscussie NL en EU

 1993: oprichting Forest Stewardship Council (FSC)

 1999: oprichting Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

2005: Palmolie verhit gemoederen in milieudebat

2006: Criteria voor duurzame biomassa productie – Commissie Cramer

2007: Toetsingskader voor duurzame biomassa

 6 thema’s : Broeikasgasemissies, Concurrentie met voedsel en andere lokale
toepasingen, Biodiversiteit, Milieu (land, water, lucht), Welvaart, Welzijn

 Beperkte toetsing voor residuen met lage economische waarde

2009 (maart): NTA8080 vrijwillige duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van
energiedoeleinden

2009 (april): Europese Renewable Energy Directive (2009/28/EG), met verplichte
duurzaamheidscriteria voor vloeibare biomassa en biobrandstoffen

 Minimale GHG besparing , Biodiversiteit, High carbon stock, EU regelgeving landbouw

2010 NTA8081 certificeringsschema behorend bij NTA8080

2010 Voorstel duurzaamheidseisen vaste en gasvormige biomassa COM(2010)11

2012 (aug) Erkenning NTA8080 voor verificatie RED

2012 ILUC proposal COM (2012)595

 Beperk eerste generatie biobrandstoffen tot 5%

 Bevorder tweede generatie biobrandstoffen, bijv. uit houtresiduen.

2013 Koolstofschuld (carbon debt) discussie

2013 Cascaderen van hout

2013 Gebruik vooral lokale biomassa

3



Carbon debt

 Bij de verbranding van hout komt direct een hoeveelheid CO2 vrij, die
pas na een bepaald aantal jaren weer wordt vastgelegd door de
aangroei van bomen. Hierdoor kan een tijdelijke verhoging van de
broeikasgasemissie worden veroorzaakt.

 Hoe erg is dat?

 Groeicurve boom

 Fossiele referentie

 Gewenste terug

verdientijd
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Carbon debt – effect per type biomassa
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Bron: JRC (2013) Carbon accounting of forest bioenergy



Cascaderen van biomassa

 Hoge toegevoegde waarde
creëren (ec, mil, soc)
 Mogelijkheden per

biomassasoort verschillend

 Opbouw piramides/ladders
nogal willekeurig
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 Wat betekent cascaderen eigenlijk?

 Biomassa zo vaak en
zo lang mogelijk
hergebruiken
 Resource efficiency

 CO2 opslag in hout

 Meer economische
groei met minder
materialen

 Energie als laatste
stap.



Lokale versus geïmporteerde biomassa

 In Nederland, ook bij lokale overheden leeft sterk gevoel
dat biomassa vooral lokaal moet worden betrokken.

 Niks mis mee!

 Bij import van biomassa worden vaak vraagtekens gezet.
 Zijn de emissies van transport niet veel te hoog?

 Is import van hout verder wel duurzaam?

 Is import van biomassa eigenlijk wel nodig?
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Broeikasgasemissies transport biomassa

 Emissiereductie t.o.v. fossiel (%) versus transportafstand (km)
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Broeikasgasemissies transport biomassa

 Emissiereductie t.o.v. fossiel (%) versus transportafstand (km)

9



Is import van hout wel duurzaam?

 Is lokale biomassa duurzamer?
 transportafstanden korter, dus iets grotere broeikasgas

besparingen

 Beter zicht op de praktijk

 Verder eigenlijk weinig verschil, als het goed is…

 Kan duurzaamheid worden geborgd?
 Ja, d.m.v. duurzaamheidscertificatie kan worden geverifieerd of

biomassa duurzaam wordt geproduceerd, lokaal en internationaal.

 Certificering vaste biomassa is vrijwillig, ook voor lokale biomassa

 NTA8080 stelt hoge eisen, nieuwe issues zoals carbon dept, iLUC,
cascadering zijn nog niet gedekt maar hier wordt aan gewerkt!
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Is import van biomassa wel nodig?

 Energieakkoord:
 Overige verbranding : ca. 55 PJ; Huidige bijdrage: 21 PJ (2012 CBS)

 Nodig: 34 PJ; Dat is equivalent aan 2.4 mln. ton droge biomassa (bij 18 GJ/ton en 80%
omzettingsrendement)

Wat betekent dat?
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Is import van biomassa wel nodig?

 Energieakkoord:
 Overige verbranding : ca. 55 PJ; Huidige bijdrage: 21 PJ (2012 CBS)

 Nodig: 34 PJ; Dat is equivalent aan 2.4 mln. ton droge biomassa (bij 18 GJ/ton en 80%
omzettingsrendement)

Wat betekent dat? Huidige situatie: (Bron: houtstromen in beeld, Probos 2012)
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Is import van biomassa wel nodig?

 Hout in Nederland – situatie 2011
 Import pellets: 1232 kton

(25 PJ is 3300 kton ds bij 42% rendement)

 Verbranding gebruikt hout (A, B, C) 583 kton

 Import resthout voor energie: 67 kton

 Energie uit landschap: 50 kton

 Haardhout uit landschap: 75 kton

 Overig: 314 kton

 Totaal voor energie: 2321 kton

 Export gebruikt hout: 583 kton

Daar moet dus nog 2400 kton bij! We kunnen dus niet zonder import.
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Bron: Probos 2012



Samengevat
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 Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van
visievorming t.a.v. de duurzaamheid van biomassa

 Work in progress: iLUC, carbon debt, cascaderen

 Optimale benutting van duurzame lokaal beschikbare
biomassa en import van biomassa zijn hard nodig.
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Samengevat
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 Er zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van
visievorming t.a.v. de duurzaamheid van biomassa

 Work in progress: iLUC, carbon debt, cascaderen

 Optimale benutting van duurzame lokaal beschikbare
biomassa en import van biomassa zijn hard nodig.

 Dus lokaal waar het kan, import waar het moet en altijd
duurzaam!
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